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UMA VIDA CONTAGIANTE – UMA CORRIDA CONTAGIANTE: 

 

 

QUAL É A SUA PERSPECTIVA DA SUA VIDA? 

QUAL É A SUA PERSPECTIVA DA SUA VIDA CRISTÃ? 

Atos 20.24 - Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor 

algum para mim mesmo, se tão-somente puder terminar a corrida e 

completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do 

evangelho da graça de Deus. 

Conclusão: Atos 20.24 - O importante é que eu complete a minha missão e 

termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. 

Muitas das vezes achamos que tudo se resume em ter coisas, em casar-se, 

ter filhos, aposentar-se e outras coisas mais. Quero lhe dar uma notícia, Deus 

não nos criou só para isso, pois ele tem mais para todos nós. 

Casar-se, ter filhos, aposentar-se são estações e fases das nossas vidas, 

coisas e momentos naturais do ciclo da vida. 

 

 

A partir do que acabamos de sentir em nossos corações precisamos aprender 

algo mais com tudo isso: 

SENTINDO 

APRENDENDO 



Você entende que o maior desafio agora, não é o mais o físico e sim o 

MENTAL. Você não pode parar, a final o pior que pode acontecer em uma 

corrida não é perder, é não completar. 

A vida e as fases da vida, são como uma corrida, pois temos um objetivo e 

destino final. E esta corrida exigirá de você sempre o limite. 

Vamos nos aprofundar ainda mais no que o Apostolo Paulo deixou relatado 

nas escrituras: 

1º Coríntios 9:23-25 - Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser 

coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no 

estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o 

prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento 

rigoroso, para obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para 

ganhar uma coroa que dura para sempre.  

O Avanço é possível por meio do equilíbrio, mas também do movimento. 

 

 

UMA VIDA CONTAGIANTE – UMA CORRIDA CONTAGIANTE 
 
6 – PONTOS: 
 

1º SUBMETER – Precisamos submeter aos mandamentos do Senhor. Aos 
rigorosos testes de Deus. Se fizermos isso seremos bem-sucedidos. 
Josué 1 - “Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para 
herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. 
Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a 
toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, 
nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-
sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste 
Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra 
fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos 
prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? 
Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o 
seu Deus, estará com você por onde você andar”. 
 

2º TREINAR – Paulo após o encontro com Jesus, passou 3 anos sento 
capacitado sendo treinado. Precisamos estar focados ao rumo da coroa 
imperecível. Atos 20.35 – “Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que 

REFLETINDO 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/9/23-25+


mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as 
palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em 
dar do que em receber“.  2° Timóteo 3.16-17 - Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 
correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda boa obra. 

 
3º PREPARO – Mateus 25.7 - “Então todas as virgens acordaram e 

prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-
nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. 
“Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para 
nós e para vocês”. Vão comprar óleo para vocês’. “E saindo elas para 
comprar o óleo, chegou o noivo”. As virgens que estavam preparadas 
entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. “Mais 
tarde vieram também às outras e disseram: ‘Senhor”! Senhor! Abra a 
porta para nós! ’ “Mas ele respondeu: ‘A verdade é que não as 
conheço”! “Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a 
hora”! (A parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 insensatas e 
estavam despreparadas com suas lâmpadas sem azeites).  

 
4º ESTRATÉGIAS – Jó 42.2 – “Sei que podes fazer todas as coisas; 

nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus e suas 
estratégias são superiores à de Satanás e as nossas estratégias, por isso 
escolha sonhar os sonhos de Deus para sua vida. Jeremias 29.11-14 – 
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o 
Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos 
de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão 
orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando 
me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por 
vocês’, declara o Senhor, ‘e os trarei de volta do cativeiro. Eu os 
reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os 
dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei’, diz o 
Senhor. Ele tem Planos de paz para nós. 

 
5º EQUIPAMENTOS – Efésios 6 –  Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e 

no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem 
ficar firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não é contra 
seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do 
mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, 



para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois 
de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o 
cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados 
com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da 
fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do 
Maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a 
palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda 
oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem 
na oração por todos os santos. Vamos nos equipar com ferramentas 
poderosas que Deus separou para nós. 

 
6º CONDICIONAMENTO – Ação de tornarmos dependentes de Deus e o 

corpo de Cristo. Deus providenciou o necessário para uma condição 
eterna muito melhor e maior ao nosso favor. João 3.16 - “Porque Deus 
tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. 
 

O Reino de Deus precisa de pessoas imparáveis, abençoando a se mesmos e 
todos os que os cercam. O Reino de Deus precisa de pessoas assim que não 
DESISTAM. 
Com estes atributos em nossas vidas iremos completar a corrida.  
Se há um modo de correr para ganhar também há um modo de correr para 
perder e não alcançar o prêmio. 
 
Muitas forças irão tentar nos impedir de cumprir seu pleno propósito: 
 

1) O mundo tentará pará-lo; 

2) Satanás tentará pará-lo; 

3) A sua própria natureza tentará pará-lo; 

4) Suas escolhas tentarão pará-lo; 

5) Sua mente tentará pará-lo; 

6) Suas amizades tentarão pará-lo; 

 
Há uma forma de ser uma pessoa que seja dirigida pelos bloqueios e pelas 

circunstâncias da vida. 

Você foi criado para ser uma pessoa de HONRA, um homem, uma mulher, um 

jovem, um adolescente, destinado a cumprir a corrida e alcançar o prêmio 

preparado para Deus. 

O Reino necessita de pessoas que não desistam. 



 
 

 
 

COMO SE PREVENIR DAS CIRCUSNTÂNCIA DA VIDA E PERMANECER FIRME NA 
VIDA CONTAGIANTE – UMA CORRIDA CONTAGIANTE: 
 

1º Trabalhe em equipe – Assim como uma corrida de 400 de revezamento 
precisa de outros para conclui-la, você nesta corrida cristã não pode 
andar sozinho. Se insira em uma célula, ou seja, faça parte do corpo de 
Cristo. A fé cristã é uma corrida, e uma corrida em conjunto. Neste tipo 
de corrida você precisará passar o bastão para alguém. 

 
2º O reino precisa de homens, mulheres, jovens que não desistam – A 

corrida da vida de uma pessoa é semelhante a corrida de bastão, pois, 
por mais que se esforce em ter uma performance pessoal 
extraordinária, ele não estará correndo sozinho. A corrida de um 
discípulo de Jesus não é uma prova solitária. De nada adiantará o que 
ele conseguir alcançar sozinho, se não for considerada a vida em 
Coletividade. Por isso não se isole – Provérbios 18.1. Quem se isola, 
busca interesses egoístas, e se rebela contra a sensatez. 
 

3º Não deixem pela metade – Nunca vi nenhum corredor usando um 
espelho retrovisor. Atletas estão sempre focados no que está a adiante, 
com os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12.1-3 - Portanto, também nós, 
uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de 
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado 
que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é 
proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa 
fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, 
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra 
si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. 
 
Tiago 5.16 – Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e 
orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é 
poderosa e eficaz. 
 
Trabalhe e viva com excelência, onde estiverem.  

APLICANDO 



Lembrem-se alguns obstáculos já ficaram para trás. A despeito do que 

passou bom ou ruim, é precioso olhar para o que vem a seguir. 

A mentalidade de um homem imparável está voltada para o futuro. 

Suas perguntas não ficam nos porquês do passado, mas no que está 

para acontecer. 

Pergunte para você e para Deus como será o seu próximo mês, o 

próximo ano, para a sua empresa irá caminhar, como o seu casamento 

pode ser ainda melhor daqui para frente? Como será o futuro dos seus 

filhos, para onde Deus está te apontado. Homens imparáveis fazem 

diariamente estas perguntas em todo tempo, fazendo os ajustes 

necessários e avançando. 

Hebreus 10.39 – Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são 

destruídos, mas dos que creem e são salvos. 

 
“Você foi criado para ser um ser humano de honra, um homem, uma mulher 
imparável, destinado a cumprir a corrida e alcançar o prêmio preparado por 
Deus.” 
Apocalipse 3.21 - Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu 

trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 

 
 

Pr. Nestor de morais Junior 
05 de Maio de 2019 

 

 
 

RECADOS IMPORTANTES:  

 

CULTO DE CELEBRAÇÃO AS 9H E AS 18H30. SANTA CEIA 

MULHER PLENA  07/05 ÀS 20H Pr. Zuleide 

BATISMO NAS ÁGUAS 19/05 ORAR E JEJUAR PARA QUE POSSAMOS BATIZAR 

VIDAS. DOMINGO ÀS 18H 

CURSO DE BATISMO 18/05 – ÀS 8H NA IGREJA – CAFÉ PARA NOVOS MEMBROS 

E BATIZANDO. 

ENCONTRO DE CASAIS DE 04 A 06/10 SERRA NEGRA (RESTAM 7 APARTAMENTOS) 

 


